
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй 

татагдах тул бүтэн эхээр нь татахыг 
хүсвэл 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ГЭРЭЭ 

20... оны ... дугаар                Улаанбаатар 

сарын ...-ны өдөр             хот 

 “........................“ ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчид болох:  

 

.......................................... /цаашид “А тал” гэх/,  

......................................... /цаашид “Б тал” гэх/,  

........................................ /цаашид “В” тал гэх/, /хамтад нь “Талууд буюу Хувьцаа 

эзэмшигчид” гэх/ нар нь  

 

Монгол Улсын “Иргэний хууль”-ийн холбогдох зүйл заалт, “Компанийн тухай 

хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь заалт болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг 

үндэслэн, хамтарсан компани байгуулахаар харилцан тохиролцож, энэхүү “Хувьцаа 

эзэмшигчдийн гэрээ” /цаашид “гэрээ” гэх/-г байгуулав.  

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1 Энэхүү гэрээгээр “..............“ ХХК /цаашид “Компани” гэх/-д талууд энэхүү гэрээнд 

заасан хувь хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийснээр компанийн хувь нийлүүлсэн 

хөрөнгөөр “..............” брэндийг Франчайзын гэрээний дагуу Монгол улсад оруулж ирж, 

үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдуулан, хувьцаа эзэмшигчдийн оруулах хөрөнгийн 

хэмжээ, хөрөнгө оруулалт хийх хуваарь, хамтран ажиллах зарчим, эдлэх эрх, хүлээх 

үүрэг, эзэмших хувьцаа, ноогдол ашиг хуваарилах журам, хариуцлага зэрэг талуудын 

хооронд үүсэх эрх зүйн бүхий л харилцааг зохицуулна. 

1.2 Талууд харилцан тохиролцож, энэхүү гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд 

энэ нь гэрээний салшгүй хэсэг болох ба гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байна. 

1.3 Гэрээний оролцогч талууд буюу хувьцаа эзэмшигчид нь: 

 Монгол улсын иргэн ............................. /РД: ......................./ 

 Хаяг: .................................., Утас: ..................; 

 Монгол улсын иргэн ............................. /РД: ........................./ 

  Хаяг: ...................................., Утас: ...............; 

 Монгол улсын иргэн .......................... /РД: .........................../ 

 Хаяг: ................................., Утас: .........................; 

1.4 Гэрээнд хэрэглэгдэх дараах нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно. Үүнд: 

 ………………….. 

Хоёр. Компанийн нэр, эрхлэх үйл ажиллагаа 

2.1 Компанийн оноосон нэр: Монгол хэлээр “............” ХХК, англи хэлээр “.............” LLC 

байна. 

2.2 Компанийн хаяг: ..................................., Утасны дугаар +976 ...................... 

2.3 Компанийн үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл:  

2.3.1 ........................ 

2.3.2 ............................ 

2.3.3 ........................... 

2.4 “Франчайзингийн гэрээ”-ний дагуу эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл: 



 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй 

татагдах тул бүтэн эхээр нь татахыг 
хүсвэл 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

2.4.1 ............................ 

2.4.2 .......................... 

2.4.3 ............................... 

2.4.4 .......................... 

Гурав. Гэрээний хугацаа 

3.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болж, “..............” ХХК-

ийн үйл ажиллагаа явуулах бүхий л хугацаанд үйлчлэх бөгөөд компани гэрээний 12 

дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр татан буугдаж, улсын бүртгэлээс хасагдсан эсхүл 

талууд харилцан тохиролцож, гэрээг цуцалснаар дуусгавар болно. 

Дөрөв. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 

4.1 Талуудаас компанид оруулж буй хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь нийт 

....................... төгрөг байх ба нэг бүр нь ........................ төгрөгийн үнэ бүхий нийт 

..........................ширхэг энгийн хувьцаанд хуваагдана.  

4.2 Хувьцаа эзэмшигчид нь компанийн нийт хувьцааг дараах байдлаар эзэмшинэ. Үүнд: 

4.2.1 ....................... нь компанийн нийт хувьцааны ....... хувь буюу .................... 

төгрөгийн үнэ бүхий ......................./ ширхэг энгийн хувьцааг; 

4.2.2 ........................ нь компанийн нийт хувьцааны .......... хувь буюу ........................... 

төгрөгийн үнэ бүхий ...................... ширхэг энгийн хувьцааг; 

4.2.3 .............................. нь компанийн нийт хувьцааны ...... хувь буюу .......................... 

төгрөгийн үнэ бүхий ................. ширхэг энгийн хувьцааг; 

4.3 Гэрээний “А тал” буюу Хувьцаа эзэмшигч ……….., “Б тал” буюу Хувьцаа эзэмшигч 

……… нар нь “…………” төсөлийг санаачилж, маркетинг, менежментийн үйлчилгээг 

эрхлэн, ……………… /……./ эзэмшиж буй тул энэхүү эрхийнхээ хүрээнд компанийн 

хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөс дараах үнэ бүхий эрхийг эзэмшинэ. Үүнд: 

4.3.1 Хувьцаа эзэмшигч ………… нь компанийн нийт хувьцааны ……. хувь буюу 

……………….. төгрөгийн үнэ бүхий …………. эрх; 

4.4 Хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү гэрээний 4.2-т заасан өөрт ноогдох хөрөнгө 

оруулалтыг дараах үнийн дүнгээр, дор дурьдсан хугацаанд .................. банкны 

.............. нэр дээрх .................. тоот төгрөгийн дансанд шилжүүлэх замаар хөрөнгө 

оруулалт хийнэ. Үүнд: 

4.4.1 Хувьцаа эзэмшигч ………….. нь талууд энэхүү гэрээг байгуулснаас хойш 

ажлын ….. хоногийн дотор ………….. төгрөгийг; 

4.4.2 Хувьцаа эзэмшигч ……… нь 20.. оны .. дүгээр сарын …-ны өдөр ………. 

төгрөгийг; 

4.5 ……………………… 

 

Үргэлжлэл бий .... /7х/ 


